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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.

رحمه هللا -"الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال
 كتاب الِعَدد  :-تعالى

ذا طلق الرجل زوجته وقد خال بها فعدتها ثالث حيض غير الحيضة التي  طلقها فيها فإذا وا 
ن كانت أمة فإذا اغتسلت من الحيضة الثانية  ،اغتسلت من الحيضة الثالثة أبيحت لألزواج وا 

ن كانت من اآليسات أو ممن لم يحضن فعدتها ثالثة أشهر واألمة شهران ذا طلقها طالق   ،وا  ا وا 
ن طلقها طالق   ،عتقت بنت على عدة حرةيملك فيه الرجعة وهي أمة فلم تنقض عدتها حتى أ   ا وا 

ن طلقها وهي ممن قد حاضت فارتفع حيضها ال  ،ال يملك فيه الرجعة فعتقت اعتدت عدة أمة وا 
ن كانت أمة اعتدت بأحد عشر شهر  تدري ما رفعه اعتد   ا تسعة أشهر للحمل وشهران ت سنة وا 

ن عرفت ما رفع الحيض كانت في عدة حتى يعود الحيض فتعتد   ،للعدة ير من به إال أن تص وا 
ن حاضت حيضة أو حيضتين  ،اآليسات فتعتد ثالثَة أشهر من وقت تصير في عداد اآليسات وا 

ولو  ،ثم ارتفع حيضها ال تدري ما رفعه لم تنقض عدتها إال بعد سنة من وقت ارتفع الحيض
قها وهي من الالئي لم يحضن فلم تنقض عدتها بالشهور حتى حاضت استقبلت العدة طل  

ولو مات عنها وهو حر أو عبد قبل  ،انت حرة وبحيضتين إن كانت أمةبثالث حيض إن ك
الدخول أو بعده انقضت عدتها بتمام أربعة أشهر وعشر إن كانت حرة وتمام شهرين وخمسة 

ولو طلقها أو مات عنها وهي حامل منه لم تنقض عدتها إال بوضع الولد  ،أيام إن كانت أمة
به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق اإلنسان حرة حرة كانت أو أمة والحمل الذي تنقضي 

ولو طلقها أو مات عنها فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طالقه أو موته بأربع  ،كانت أو أمة
ولو طلقها أو مات عنها فلم تنقض عدتها حتى تزوجت  ،سنين لحقه الولد وانقضت عدتها به

ق بينهما وبنت على عدتها من األول ثم استقبلت العدة من الثاني وله أن  من أصابها ف رِ 
فإن أتت بولد يمكن أن يكون منهما أ ِرَي القافة وأ ْلِحق بمن  ،دتينيتزوجها بعد انقضاء العِ 

وأم الولد إذا مات سيدها فال تنكح حتى  ،ألحقوه به منهما وانقضت عدتها منه واعتدت لآلخر
حيضها ال تدري ما رفعه اعتدت تحيض حيضة كاملة فإن كانت آيسة فثالثة أشهر فإن ارتفع 

ن أعتق أم ولده  فإن كانت حامال   ،ا مكان الحيضةتسعة أشهر للحمل وشهر   منه فحتى تضع وا 
وكذلك لو أراد أن يزوجها وهي في  ،أو أمة كان يصيبها لم تنكح حتى تحيض حيضة كاملة

ذا ملك أمة لم يصبها ولم يقبِ لها ح ،جهاملكه استبرأها بحيضة  ثم زو   تى يستبرئها بعد تمام وا 
 أو َتمضَي.." ملكه لها بحيضة إن كانت ممن تحيض أو بوضع الحمل إن كانت حامال  



 

 

 

 

 

3
 
 

3 

 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

.  بمضي ِّ

 ."أو ت مضَي ثالثة أشهر إن كانت من"

.  أو بمضي ِّ

 ال، عندنا تمضي.

 أو بمضي ثالثة أشهر.

 ،يحضنو بمضي ثالثة أشهر إن كانت من الالئي يئسن من المحيض أو من الالئي لم "أ
وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة والبيتوتة في غير منزلها والكحل باإلثمد 

 ."ا تتوقىوالنقاب والمطلقة ثالث  

 فإن احتاجت.

 سم.

 ا تفعل المحرمة حتى تنقضي عدتها.فإن احتاجت سدلت على وجهها كم

 ليس هذا عندنا يا شيخ.

 موجود في المغني؟

 ............طالب: 

 هو؟ ما

 طالب: ............

 فإن احتاجت.

 طالب: ............

ن احتاجت سدلت على وجهها كما تفعل  نعمموجود  من المتن على كل حال بعد والنقاب وا 
 .المحرمة حتى تنقضي عدتها

ا تتوقى والمطلقة ثالث   ،"فإن احتاجت سدلت على وجهها كما تفعل المحرمة حتى تنقضي عدتها
ذا خرجت للحج فتوفي زوجها وهي بالقرب رجعت لتقضي  ،دالزينة والطيب والكحل باإلثمَ  وا 

ن كانت قد تباعدت مضت في سفرها فإن رجعت وقد بقي عليها من عدتها شيء أتت  العدة وا 
ولو توفي عنها زوجها أو طلقها وهو ناء عنها فعدتها من يوم مات أو طلق  ،به في منزلها

ن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة وهللا أعلم." ذلك عندها إذا صح    وا 
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الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
 أجمعين، أما بعد:

دد جمع عدة وهي المدة التي تمكثها الزوجة والعِّ  "كتاب العدد" -رحمه هللا تعالى -فيقول المؤلف
والمعتدات كما سيأتي التفصيل في كالم  ،في حياة بالطالق أو بموت زوجها المفارقة سواء كانت

ومنها من  ،ومنها من يعتد بوضع الحمل ،منها من يعتد بالحيض -رحمه هللا تعالى -المؤلف
ذا طلق الرجل زوجته وقد خال بها" -رحمه هللا تعالى -قال ،يعتد باألشهر  الخلوة بإسدال "وا 

وبهذا قال أبو بكر  ،الستار عليها بحيث تكون معه في مكان ال يراهما أحد بطوعها واختيارها
ومنهم من يرى أنه ال  ،الخلفاء الراشدون وجمع من أهل العلم ،وعمر وعثمان وعلي واألئمة كلهم

ن لم ُتَمس بالوطء فإنها ال تأخذ أحكام المدخول بها  بد من المسيس لتكون مدخوالا  ث م  }بها وا 
وَنَها ٍة َتْعَتدُّ وه ن  َفَما َلك ْم َعَلْيِهن  ِمْن ِعد   [49]سورة األحزاب: {َطل ْقت م وه ن  ِمن َقْبِل َأن َتَمسُّ

فالمذهب وبه قال جمع من أهل العلم وهو مروي عن الخلفاء األربعة أنه ال يلزم من ذلك 
نما يكفي في ذلك الخلوة لتكون مدخوالا   إذا طلق الرجل زوجته وقد خال بها" ،بها المسيس وا 
هذا على القول بأن طالق الحائض يقع وهو  "فعدتها ثالث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها

ن كان محرما  ،قول عامة أهل العلم ا ال ا بدعيا جماهير أهل العلم على أن طالق الحائض واقع وا 
طلقة فحسبت عليه طلقة وقد طلق يجوز لكنه واقع والدليل على ذلك قول ابن عمر فحسبت علي 

وأن األئمة  ،وعرفنا فيما تقدم مسألة طالق الحائض وهل يقع أو ال يقع ،امرأته وهي حائض
ويرى جمع من أهل التحقيق أنه ال يقع ألنه بدعي ليس عليه  ،يرون وقوعهوأتباعهم األربعة كلهم 

يعني مردود  «ه أمرنا فهو ردليس علي من عمل عمالا »وال أمره  -عليه الصالة والسالم-عمله 
المقصود أن  ،اوجاء في بعض طرق حديث ابن عمر أنها لم تحسب ولم ير ذلك شيئا  ،عليه

ومعروف قول جماهير أهل العلم على أنه واقع  ،الفتوى الرسمية على أنه ال يقعو  ،المسألة خالفية
فعدتها ثالث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها والمؤلف كما تقدم جاٍر على  ،والمسألة تقدمت

فإذا اغتسلت من الحيضة "المذهب وأن طالق الحائض يقع فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة 
يض والقول اآلخر عند أهل ا على القول بأن األقراء هي الحِّ وهذا أيضا  "الثالثة أ ِبْيَحت لألزواج

فإذا اغتسلت من الحيضة "ا تقدمت يض وهذه مسألة أيضا ء األطهار بين هذه الحِّ العلم أن األقرا
ن كانت أمة فإذا اغتسلت من الحيضة الثانية"ثالث حيض  "الثالثة أ ِبيحت لألزواج ألن  "وا 

 طالق األمة تطليقتان وعدتها قرءان.

 طالب: ............

 هو؟ ما

 طالب: ............
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 قصدك أنت؟ ماهوالقول الثاني أنها إذا شرعت في الحيضة الثالثة 

 طالب: ............

 المقصود به الطهر.

 طالب: ............

ال، لكن أبيحت لألزواج هل تتزوج أو أبيح وطؤها لألزواج؟ إذا كان القصد العقد عليها فال  
ن كان  ،إشكال ن كانت أمة فإذا "القصد إباحة وطئها لألزواج فال بد أن تغتسل وهذا ظاهر وا  وا 

ن كانت من اآليسات َواْلم َطل َقات  َيَتَرب ْصَن ِبَأنف ِسِهن  َثاَلَثَة } "اغتسلت من الحيضة الثانية وا 
َوءٍ   .[228]سورة البقرة: {ق ر 

 طالب: ............

 على هذا مشى.

 طالب: ............

 ؟كيف

 طالب: ............

 يعني ال تزال معتدة حتى تغتسل.

 طالب: ............

 هو؟ ما

 طالب: ............

يض وأنها إذا طهرت من الحيضة خرجت هذا مقتضى كالمه لكن القول اآلخر وأن التعليق بالحِّ 
فإذا "يعني أما بالنسبة للوطء فمعروف حتى يتطهرن ال يكفي أن يطهرن  ،من العدة هذا ظاهر

َوءٍ } "اغتسلت من الحيضة الثالثة أبيحت لألزواج ]سورة  {َواْلم َطل َقات  َيَتَرب ْصَن ِبَأنف ِسِهن  َثاَلَثَة ق ر 
ن كانت من اآليسات"واألمة عدتها قرءان يعني حيضتان  [228البقرة: أو ممن لم يحضن  وا 

َوالال ِئي َيِئْسَن ِمَن }والدليل على ذلك قوله تعالى  ،فعدتها ثالثة أشهر "فعدتها ثالثة أشهر
ٍر َوالال ِئي َلْم َيِحْضنَ  ت ه ن  َثالَثة  َأْشه  ْم ِإِن اْرَتْبت ْم َفِعد  َساِئك   [4]سورة الطالق: {اْلَمِحيِض ِمن نِ 

 .لصغر مثالا 

 ............طالب: 
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 ا نعم.ثالثا 

 طالب: ............

 حاضت مرة وانقطع.

 طالب: ............

 ا.يعني ما تثبت عادة حتى تتكرر ثالثا  نعم

 طالب: ............

 إن استمرت تحيض خالص خرجت من الحيضة الثالثة.

ن كانت من اآليسات" ذا طلقها طالق   وا  ا أو ممن لم يحضن فعدتهن ثالثة أشهر واألمة شهران وا 
ذا طلقها طالقا  "يملك فيه الرجعة يعني يطلقها كم؟  "وهي أمة"ا يملك فيه الرجعة يعني الرجعية وا 

ذا طلقها طالقا  ،يوم يكون رجعة طلقة واحدة ألنها بالطلقتين تبين وهي أمة "ا يملك فيه الرجعة وا 
ا ال يملك فيه الرجعة فعتقت فإن طلقها طالق   ،عتقت بنت على عدة حرةتها حتى أ  فلم تنقض عد

في الصورة األولى أعتقت وهي زوجة في حكم الزوجات رجعية أعتقت وهي في  "اعتدت عدة أمة
ولذا  ؛وفي الصورة الثانية طلقت وهي قد بانت ليست بزوجة ،ألن الطالق رجعي ؛حكم الزوجة
ذا ط ،اختلف الحكم عتقت بنت ا يملك فيه الرجعة وهي أمة فلم تنقض عدتها حتى أُ لقها طالقا وا 
ن طلقها  ،ألنها صارت حرة وهي في حكم من في عصمته فتعتد عدة حرة ؛على عدة حرة وا 

 ا ثم أعتقت فعدتها عدة أمة وهذا الفرق بين المسألتين.ا بائنا طالقا 

 طالب: ............

 هو؟ ما

 طالب: ............

 نعم.

 طالب: ............

 الأما بالنسبة للحيض معلوم أنه ال يتجزأ واألشهر مقيسة على الحيض والنصف  فشهر ونص
 يبين فيه شيء.

 طالب: ............

 يبين فيه شيء. اللكن نصف الشهر 
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 طالب: ............

 ولذا ؛لكن غالب النساء الحيض كل شهر ،تحيض ثالث مرات من أجل أنتمكث ستة أشهر 
ن طلقها وهي ممن قد حاضت  ،اآليسة والتي لم تحيض ثالثة أشهر ،جاء فيه ثالثة أشهر ن "وا  وا 

ما تأخر عنها الحيض وال تدري  "طلقها وهي ممن قد حاضت فارتفع حيضها ال تدري ما رفعه
 ،يعني تسعة أشهر للحمل وثالثة أشهر العدة األصلية عدة اآليسة "اعتدت سنة"السبب يقول  هو

األجهزة الطبية تجزم بأنه ليس هناك  ،إلى مثل هذا تحوجنا اللكن قد يقول قائل أن األجهزة اآلن 
 كم بالثالثة األشهر من أول األمر؟حمل فلماذا ال يح

 طالب: ............

قد يقول قائل أنه قضى  ،قضى به عمر رضي هللا تعالى عنه ،هو جاء عن عمر رضي هللا عنه
 واآلن يطالب ،من الولد ا أن الرحم خالأجهزة لكن اآلن نجزم يقينا  توجد فيهال به عمر في وقت 
مع أنه  ،ا لكالم األطباء أنه يكفي ثالثة األشهر والحمل مجزوم أنه ال يوجدبعض المتفقهة تبعا 

يحكمون من خالل التحاليل أنها لم تحمل ثم  ،وجد في حاالت نادرة أشياء لم يكتشفها الطب
فهذه األجهزة ليست مضمونة مائة بالمائة ويحكمون بالتشويه واإلعاقة وغير  ،يتبين أنها حامل

 ذلك ثم يطلع الكالم على خالف ما قالوه وهذا حدث في وقائع ليست قليلة.

 طالب: ............

 قضى به عمر رضي هللا عنه. ال ما يلزم أوالا 

 طالب: ............

هذا التعبد  ؟تجلس ثالثة أشهر لماذا امن هذه الحيثية ال، التعبد إذا جزمنا أن الرحم خالي ليسال، 
د ونجزم أن ؟ هذا تعب  لماذاإذا جزمنا أنها زوجة ومات زوجها وتمكث أربعة أشهر وعشرة أيام 

 .الزوج ال يطأ مثالا 

 طالب: ............

 ين؟أ

 طالب: ............

ا نجزم وخلو الرحم هذا أمر مدرك لكن أحيانا  ،فيه أمر مدرك وهو حق الزوج ،فيه معنى ،فيه تعبد
 هذا التعبد. ؟لماذا تجلس ابأن الرحم خالي

 طالب: ............
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 وهللا كله واحد تعتد سنة وتصرفهم على كيفك أنت!

 طالب: ............

 يترتب عليه؟ ما الذيقلت فيه فرق؟  ماذا

 طالب: ............

دة كمن عرفنا براءة رحمها من أول األصلية الثالثة اآلن عرفنا براءة الرحم ثم نأتي إلى العِّ العدة 
 هما تبدأ األمر سهل.أما بأي ِّ  ،األمر تعدت ثالثة

ن طلقها وهي ممن قد حاضت فارتفع حيضها ال تدري ما رفعه" :قال ألن فيه أخرى تدري ما  "وا 
ن كانت أمة اعتدت بأحد عشر شهر  ال تدري ما رفعه اعتدت "الذي رفعه ستأتي  التسعة  "اسنة وا 

تسعة أشهر "واألمة شهران بعد التسعة  ،الحرة ثالثة أشهر بعد التسعة ،مشتركة بين الحرة واألمة
ن عرفت ،للحمل وشهران للعدة ن عرفت ما رفع الحيض كانت في عدة حتى "هذه المشكل  "وا  وا 

يعني تنتظر حتى تكون من اآليسات التي  "تيعود الحيض فتعتد به إال أن تصير من اآليسا
وتحيض فانقطع حيضها وهي تعرف  يعني لو ُطلقت وهي بنت عشرين مثالا  ،انقطع حيضها

خالف انقطع بسبب الرضاع نقول انتظري حتى تبلغي الخمسين أو الستين عل ال مثالا  ،السبب
مثل هذه  ،مشكلة فليستة أما السن االمسألة هي التي تحتاج عالج ههذ ،حتى تصير من اآليسات
 التي تحتاج إلى عالج.

 طالب: ............

ن عرفت ما رفع الحيض"كالم أهل العلم  سنرى على كل حال  تعرضت آلفة حادث سيارة أو  "وا 
ن عرفت ما رفع " نزيف استمر معها ثم انقطع حيضها بسببه أو رضاع إذا عرفت ما الحكم وا 

إال أن تصير  "فتعتد به إال أن تصير من اآليسات الحيض كانت في عدة حتى يعود الحيض
 ."فتعتد بثالثة أشهر من وقت تصير في عداد اآليسات"من اآليسات 

 طالب: ............

 ؟! لماذا

 طالب: ............

 في سنكإلى أن تيأس تصير  ،هذا كالم أهل العلم إلى أن تصير من اآليسات ،ال، هذا كالمهم
 من اآلن؟! تريدهيقول أنت  ماذاكالمهم  انظرعبد هللا  اما أدري عنك؟! ال يا أب ؟كيف ؟سنيأو 

 طالب: ............
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الفرق بينها وبين  ما ،ما تختلف ،خالف بينها وبين المسألة األولى الصار  ،صحيحب ليس
 المسألة األولى؟! فر ِّق بينهم.

 طالب: ............

لكن  ،أنا هقلت ذيكالمهم معناه ال ،تقول أن هذا معنى كالمهم أنت ناقش إذا انتهت إذا فهمناه ال
 ؟ تمكث ثالثين سنة في عدة!كيف يعاَلج مثل هذا الكالم

 طالب: ............

 يقول؟ ماذا

 طالب: ............

 عبد هللا. اانتبه يا أب

 طالب: ............

ن طال نعم  مثل الصورة. ثالثين سنة تصار  ،وا 

 ............طالب: 

جمع من أهل العلم يقولون نعم إذا ارتفع بسبب تعرفه وهو  ولذلك ا؛عالج تحتاج هأنا قلت لكم هذ
 اللكن إذا كانت  ،يعود عليها الحيض وثم يرجعفي العدة  تمكث إلى أن تفطم طلفهاضاع الر  

عده الحيض وانقطع الحيض أو نزيف ثم انقطع ب تعرف السبب أنه حصل لها حادث مثالا  ،تدري 
 ولمال، هذا فيه ضرر وقال شيء الشيخ؟  ؟تيأس من الحيض حتىتعرف السبب نقول تصبر 

 ؟ايذكر خالف

 طالب: ............

ليست من القواعد وال من  آخرإذا كان سببه الرضاع تعود لكن إذا كان سبب  ال بأس، نعم
ال بد أن  نعمعبد هللا!  اتقول يا أب ماذا ،من القواعد تصير حتىالصغار الالئي لم يحضن يقول 

 يكون الواحد يتصور المسألة ثم بعد ذلك يبدي رأيه إذا كان من أهل الرأي.

 طالب: ............

من باب رفع الضرر  ههم قالوا إن ،؟ هذا مقتضى كالمهم لكن المسألة في الرضاع واضحةلماذا
 عليها تكون مثل التي لم تعرف السبب.

 ....طالب: ........
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ويرتفع مدة طويلة أربع موجود الحيض  ،قبل وجود الطب يقولون قد يرتفع الحيض همأنت تدري أن
 سنين هذه مذكورة في كتب أهل العلم 

 طالب: ............

ولذلك سيأتي فيما  ؛ال، اإلمام مالك يقول هذا ابن عجالن جارنا مكث أربع سنين في بطن أمه
 أقل سيأتي هل يلحق به أو ال يلحق؟إذا جاءت بالولد بعد طالقها بأربع سنين ف

 طالب: ............

رضي هللا عنه  امثل واحد من المشايخ كبير في السن ويقرأ في كتب السير والتواريخ يقول إن علي
 برأسهوقال  منهرب تقا عندما ،بشيء بالنسبة لعلي ليساليهودي هذا  :اليهودي يقول ابارز مرحب
رأس مرحب  ينظرون ! التفتوا كلم اسأر  يرون كلهم  ةالجماع التفت ،رأسه هناكو إال كذا هبالسيف 

 هناك! والكالم بألف وأربعمائة سنة.

ن عرفت ما رفع الحيض كانت في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به إال أن تصير من " وا 
 وش قال في المغني؟ "فتعتد بثالثة أشهر من وقت تصير في عداد اآليسات اآليسات

 ذا المكب ِّر.هاقرأ ما قاله الشيخ، تقرأ ب

 طالب: ............

 إذا صارت من اآليسات تعتد بعدة اآليسات ثالثة أشهر.

 طالب: ............

 وقضى الكالم؟ اترك القصة.

 طالب: ............

 يقول؟ ماذا؟! الزركشي االقصة السابقة يعني ما ذكروا قول ثانييعني مع زيد في 

 طالب: ............

 .ا؟ما ذكروا قول ثاني

 طالب: ............

 ين؟ عندنا؟أ

 طالب: ............

 المعنى واحد. "إال أن تصير من اآليسات"
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 نه قال حتى يعود الحيض فتعتد به.طالب: أل 

في "أو اآليسات عداد من  "هفتعتد بثالثة أشهر من وقت تصير في إال أن تصير من اآليسات"
ن حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها ال تدري ما رفعه لم تنقض  ،عداد اآليسات وا 

طيب إذا كانت تدري  ،هذا إذا كانت كما تقدم "عدتها إال بعد سنة من وقت انقطاع الحيض
يعني ما بقي  ،عن المسألة السابقة إلى أن تيأس حاضت حيضتين ثم ارتفع ولم تحض الثالثة فرع

تمكث حتى تحيض الثالثة أو تبلغ سن اإلياس هذا  ،إال حيضة واحدة وهي تدري ما رفعه
 مقتضى كالمهم.

 طالب: ............

ال، هم قالوا إذا كانت تعرف سبب الرفع خالص تنتظر حتى تدخل في سن اإلياس أو يعود 
 الحيض.

 ..طالب: ..........

ما أن تكون آيسة باألشهر  ،فعدتها باألقراء اات في القرآن إما أن تكون حائضألن عندك المعتد   وا 
وليست آيسة فتعتد  ،فتعتد باألقراء اليست حائض معنا ذه التيصغيرة لم تحض باألشهر ه أو

 بها ؟!  ُيصنع ماذاوليست صغيرة فتعتد باألشهر  ،باألشهر

 طالب: ............

 ما كملت العدة تستمر في العدة. تحض لمال ال، هم عندهم فرق حاضت أو 

 طالب: ............

سنة حتى تدخل في  ينقال هذا ضرر كيف تجلس عشرين ثالثالمعاصرين  هذا استروحه بعُض 
يعني إذا كانت تعرف سبب انقطاع الحيض وهو الرضاع أمر معقول ويرجع بعد  ؟!سن اليأس

ا أم   ،هذا أمر سهل يحتمل عني غاية ما هنالك أكثر ما هنالك سنتين مثالا الرضاع وال يطول ي
حبس عن األزواج في مقتبل عمرها وتعر ض للخطر والحاجة ومع أكثر من ذلك سنين طويلة تُ 
 ذلك ال بد من حل لهذا ضرر.

 طالب: ............

 وينتهي اإلشكال. ؟ال، هو لماذا ال نقول ال فرق بين أن تعلم أو ال تعلم

 طالب: ............

 ين؟أ
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 طالب: ............

لم السبب والسبب معقول وقريب يعمل به مثل الرضاع ألن بعض الرضاع استثناه ال، هو إذا عُ 
 حتى بعض المعاصرين الذين يقولون برفع الضرر.

 طالب: ............

 وتدري ما رفعه.

 طالب: ............

 .ما رفعه وتكون هي المتسببة في رفعه لتستمر زوجة فترث واألعمار بيد هللا نعم إذا كانت تدري 
 نعم تعاقب بنقيض قصدها.

 طالب: ............

 مس!

 طالب: ............

 يرجع على كالمه. حتىتدري ما رفعه على كالمهم تستمر 

 طالب: ............

 هو؟ ما

 طالب: ............

السبب؟ وبين أن تعرف وأنه رضاع  ماا ما تدري بين أال تعرف مطلقا ال ال، إذا كانت تعرف فرق 
لكن الرضاع انقطع  ،ا في االنقطاعيعني أقرب مثال ألن المرض قد يطول وقد يكون سببا  ،مثالا 

 سنتين بالكثير ثم يعود هذا الفرق بينهما. ،فالحيض لمدة سنة ونص

 طالب: ............

 تعتد سنة.لو عرف السبب يلحق بغير المعروف ي و بعضهم يستثني الرضاع وأما الباق

 طالب: ............

اء ويسبب انقطاع بعض النساء تأكل الحن   ،للحيض اويسبب انقطاع اا تأكل عالجال، أحيانا 
 الحيض.

 طالب: ............

 يرجى زواله قريباا.
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 طالب: ............

 .يدريهم تعرف أنها ذيالما لكن 

 طالب: ............

 د من إزالته.يصير مثل الرضاع على كل حال مثل هذه المسألة ال تنضبط لكن الضرر ال ب

 طالب: ............

ال اعتدت   ؟بماذاوا 

 طالب: ............

 مثل السابقة ذكره.

 طالب: ............

 ايا أب موجود موطأالأدري وهللا ال أظن مر علينا  ؟كالم اإلمام مالك في الموطأ ما هوطيب  نعم
 يقول؟ ماذاأذكر وهللا  العبد هللا؟ 

 طالب: ............

 حاشية الروض موجودة؟ هات.

 طالب: ............

 السادس.

 طالب: ............

ر؟  مصو 

 طالب: ............

 ال، حتى تبلغ سن اإلياس هذا الظاهر هذا ال يطاق.

 السابع.

 طالب: ............

 ولذلك أطبقوا على أن هذا ضرر. ؛تبلغ سن اليأس حتىال، قصدهم 

 المؤذن يؤذن.
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ن علمت من ارتفع حيضها ما رفعه من مرض أو رضاع أو من غيرهما فال تزال في  :يقول وا 
ن طال الزمن ألنها مطلقة لم تيأس من الدم أي تبلغ سن  ؛عدة حتى يعود الحيض فتعتد به وا 

قال الشيخ في المرضعة تبقى في  طيب ، اإلياس ة فتعتد عدته أي عدة ذاتاإلياس خمسين سن
 ت أن تسترضع لولدها لتحيض هي أو تشرب دواءا العدة حتى تحيض ثالث حيض فإن أحب  

 ،قال فال تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به هذا المذهب ،ونحوه وتحيض به فلها ذلك
 ها متى بلغت الخمسين انقطعوقال الموفق الصحيح أن ،قالوا ألنها آيسة أشبهت سائر اآليسات
قد صارت آيسة وعنه تنتظر زواله ثم  إن حاضت اعتدت حيضها عن عادتها مرات لغير سبب ف

به في اإلنصاف ال اعتدت سنة ذكره المْرَوزي عن مالك ومن تابعه منهم اإلمام أحمد وصو   ،به وا 
اختاره الشيخ  ،سببه وعنه إذا زال المانع ولم تحض فتعتد سنة كالتي ارتفع حيضها ولم تدر

ال اعتدت سنةواختار أيضا  ال إن علِّ  ،ا أنها إذا علمت عوده فكآيسة وا  ع وا  مت عوده يعني كالمرضِّ
ن رأت الدم  ن أيست ذات األقراء في عدتها انتقلت إلى عدة اآليسة وا  ن أيست وا  اعتدت سنة وا 

وهذا  ،ل الحيض لوجودهفهو حيض ألنه دليبعد الخمسين على العادة كانت التي كانت تراه فيها 
ن كان نادرا  قال في اإلنصاف وهذا الصواب الذي ال شك فيه وتقدم  ،ايمكن وجود الحيض فيه وا 
 قول الشيخ ال حد ألكثر سن الحيض.

يعني صغر لم يحضن  "ولو طلقها وهي من الالئي لم يحضن فلم تنقِض عدتها بالشهور"قال 
حاضت استقبلت العدة بثالث حيض إن كانت فلم تنقض عدتها بالشهور حتى "لصغر السن 

 ،ألن األصل في العدة األقراء التي فيها الداللة على براءة الرحم "حرة وبحيضتين إن كانت أمة
فإذا اعتدت باألشهر  ،الحيض هي التي فيها الدالل على براءة الرحم فهي األصل واألشهر بدل

 لعدم حيضها لصغرها ثم حاضت رجعت لألصل.

 ............طالب: 

 رجعت إلى األصل هذا مقتضى كالمه.

 طالب: ............

 .ئايلزم أن يكون رحمها بري ال

 طالب: ............

ا حتى تحيض إذا عرفت السبب  لم تعرفمقتضى كالمه إذا عرفت السبب أما إذا  ،تعتد أبدا
 السبب انتهى خالص تعتد بسنة وانتهى اإلشكال.

 طالب: ............
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 مقتضى كالم المؤلف حتى تبلغ سن اليأس أو يعود الحيض. على

 طالب: ............

 ال، هي إذا عرفت السبب.

 طالب: ............

 كيف تعرف؟

 طالب: ............

 .لم تحض أصالا  لتيلتي حاضت مرة أو مرتين ما هو ايعني في المسألة ا

 طالب: ............

 معروف. نعم

 طالب: ............

يقول الفرق بين التي عرفت السبب والتي لم تعرف السبب أن التي لم  ذاك مقتضى هذا مرادك.
والتي عرفت السبب عرفت أنه العالج أو الرضاع أو  ،تعرف السبب قد يكون السبب هو الحمل

 سنة من التي قبلها. دواء أو ما أشبه ذلك فهي أولى من أن تعتد  

 طالب: ............

قت على هذا العالج وانقطع الحيض هي عل   ابأن هذا هو السبب؟ أكلت عالجيعني هل تقطع 
 وهو في الحقيقة حمل.

 طالب: ............

يعني أمور يجزمون بها ثم يأتي الواقع خالف  ،ا ترى وهللا مع دقة هذه األشياء قد اختلفت كثيرا 
 ا بالتحاليل بأنواعها هذه قرائن وليست أدلة.ذلك تماما 

وهي من الالئي لم يحضن فلم تنقض عدتها بالشهور حتى حاضت استقبلت العدة ولو طلقها "
إن كانت حرة "ألن الحيض هي األصل الدال على براءة الرحم واألشهر بدل عنها  "بثالث حيض

وهو حر أو عبد قبل الدخول أو بعده "ولو مات عنها  "وبحيضتين إن كانت أمة ولو مات عنها
ة بالزوجة سواء بر ن العبرة بالزوج أو بالزوجة؟ العأل "أشهر وعشرانقضت عدتها بتمام أربعة 

الدخول أو  لولو مات عنها وهو حر أو عبد قب"تعتد أربعة أشهر وعشر  اأو عبد اكان الزوج حر 
بعده انقضت عدتها بتمام أربعة أشهر وعشر إن كانت حرة وبتمام شهرين وخمسة أيام إن 

ولو طلقها أو مات عنها وهي "بالزوج ولو طلقها أو مات عنها ألن العبرة بالزوجة ال  "كانت أمة
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ألن الحمل ال يختلف بين الحرة  "حامل منه لم تنقض عدتها إال بوضع الحمل حرة كانت أو أمة
تسعة أشهر وحمل األمة أربعة الحمل واحد وضع الحمل واحد ما نقول أن حمل الحرة  ،واألمة

 ة ال، الحمل واحد يشترك فيه الحرة واألمة.ونصف أو خمسة ونجبر الكسر وتصير خمس

 طالب: ............

 كيف؟

 طالب: ............

هو إذا كانت من رؤية الهالل إلى رؤيته هذا شهر لكن إذا كانت من أثناء الشهر فاألحوط أن 
 .اتعتد ثالثين يوم

كانت أو أمة ولو طلقها أو مات عنها وهي حامل منه لم تنقض عدتها إال بوضع الحمل حرة "
يعني  "والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق اإلنسان أمة كانت أو حرة

لو أسقطت لو أسقطت جنينها فهناك أحكام متعلقة باألم وأحكام متعلقة بالجنين فأحكام األم إذا 
وأحكام  ،اتبين فيه شيء من خلق اإلنسان شيء من التصوير وهذا يكون في واحد وثمانين يوما 

 ،ا إذا اكتملت األطوار الثالثةالجنين إنما تتعلق بنفخ الروح فيه وذلك يكون بمائة وعشرين يوما 
وأحكام األم متعلقة بالتصوير بالتخليق بعد الطورين األول والثاني بواحد  ا،ن يومو مائة وعشر 
 يبدأ التصوير. اوثمانين يوم

 هللا المستعان.. خمسة أشهر إال أسبوع.

 ل على محمد وعلى آله وصحبه.م صالله

 طالب: ............

 يعني على كالمهم.

 طالب: ............

 في المسألة. ليسقول عمر في المسألتين 

 طالب: ............

 خالص انتهى اإلشكال والكالم هو الكالم في المسألة الثانية فيما إذا علمت ما رفعه هذا الكالم.

نعرف بالتحاليل  حننتجلس سنة و  لماذااآلن يبحثون في فتوى عمر في قول عمر رضي هللا عنه 
 ريء تعتد ثالثة أشهر وخالص يكفي.أن الرحم ب

 طالب: ............
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 ال، هذا نص القرآن.

 طالب: ............

 اللجنة.في عندنا  ُيبَحثهذا 

 طالب: ...........

 األول ومكث سنة في بطنها.يزيد باطراد يعني حملت الحمل 

 طالب: ............

 هو؟ ما

 طالب: ............

 نفس الكالم.


